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Conceptul fluid de autoficțiune lansează pe scena criticii literare franceze, 

începând cu sfârșitul anilor ’70, dezbateri în relație cu romanul autobiografic, 

perceput drept un gen desuet, într-o perioadă literară în care postmodernismul era 

deja o opțiune estetică. Adoptarea de către romancieri a unor postùri autoficționale a 

fost salutată de o parte din critica literară drept un reviriment al genului 

autobiografic. Dar, în ciuda entuziasmului cu care a fost inaugurat conceptul, 

subzistă o anumită mefiență care sancționează autoficțiunea drept o modă literară 

recentă a scriiturii extimiste, dependentă de succesul mediatic. Serge Doubrovsky și 

Vincent Colonna, polii critici ai dezbaterilor asupra autoficțiunii, trasează cele două 

direcții majore care vor orienta cercetările ulterioare. Definiția contrariantă pe care o 

propune Doubrovsky, pe a patra copertă a primului său roman, Fils –„fiction 

d’événements et de faits strictement réels” – bulversează termenii pactului de lectură 

autobiografic enunțat de Philippe Lejeune2. Accentul cade acum pe indicele de 

ficționalizare a experiențelor trăite. „La factualité du souvenir s’avère insuffisante 

pour l’autofiction” (Vilain 2009: 26), afirmă Philippe Vilain, în lucrarea teoretică 

dedicată noțiunii, și care, ca romancier, își apropriază formula lui Doubrovsky din 

Le livre brisé: „Si je me remémore, je m’invente” (Doubrovsky 1989: 274):  

En se remémorant, le référentiel se réélabore constamment, se reproduit et se 

donne à lire dans son unité propre comme variation de lui-même (Vilain 2009: 26). 

Caz frecvent al istoriei literare, revalorificarea sau chiar supravalorificarea 

unui procedeu marginal creează acea alură a inovației. Polemizând cu ideea că ar 

constitui un gen literar autonom și inovator, accepția laxă pe care o propune Vincent 

Colonna transformă autoficțiunea într-un instrument universal de lectură care 

soluționează dihotomia clasică dintre factual și ficțional. Autor al unei teze de 

1 Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între 

documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 13–14 iunie 2019. 
 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 
2„Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met 

l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité” (Lejeune 1975: 14). „Le 

héros d'un roman déclaré tel, peut-il avoir le même nom que l’auteur? Rien n'empêcherait la chose 

d'exister, et c'est peut-être une contradiction interne dont on pourrait tirer des effets intéressants. Mais, 

dans la pratique, aucun exemple ne se présente à l‘esprit d'une telle recherche” (Lejeune 1975: 31). 
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doctorat sub coordonarea lui Gérard Genette, L’Autofiction, essai sur la 

fictionalisation de soi en littérature, pe care o publică 15 ani mai târziu, după ce se 

debarasează de jargonul academic (Autofiction et autres mythomanies littéraires), 

Colonna indică autoficțiunea drept mitomanie literară, fabulație sau invenție de sine, 

care constă într-o serie de practici sau strategii ficționale ce au ca numitor comun 

metamorfoza decelabilă a autorului, în unele cazuri chiar și în lipsa criteriului 

nominal: „il ne s’agit ni d’un genre codifié, ni d’une forme simple, mais d’une gerbe 

de pratiques conniventes, d’une forme complexe” (Colonna 2004: 15). Adoptarea 

uneia sau a mai multor postúri literare de către scriitor antrenează mutația de la 

pactul autobiografic la pactul ambiguu, în măsura în care referentul auctorial se 

dizolvă în ficțiune, fără a mai putea stabili linia de demarcație.  

Propunând analiza mai puțin aplicată a textului dramatic din perspectiva 

autoficțiunii3, lucrarea de față abordează piesa de teatru, Dialogii psihopatului sau 

Colocviile sfârșitului de noapte de Emil Ivănescu, în relație cu jurnalul intim al 

scriitorului, prin apel la procedeele speculare de construcție a discursului literar – 

metalepsa și la mise en abyme. Inaugurată în poetică de Gérard Genette, în volumul 

Figures III, metalepsa desemnează, în sens larg, transgresarea nivelelor narative. 

Inclusă în categoria figurilor de gândire, metalepsa ontologică estompează granița 

dintre realitatea autorului și ficțiune, dintre nivelul ficțional și cel metaficțional al 

textului. În expunerea introductivă a volumului colectiv Métalepses. Entorses au 

pacte de la représentation4, Jean-Marie Schaeffer și John Pier insistă pe o latură 

definitorie a metalepsei, văzută din perspectiva finalității acesteia: „Dispozitiv 

experimental care explorează frontierele actului reprezentării” (Pier, Schaeffer 2005: 

12). Autoficțiunea speculară, așa cum o definește Colonna, se întemeiază pe un 

reflex al autorului sau al textului în text: 

Le réalisme du texte, sa vraisemblance, y deviennent un élément secondaire et 

l’auteur ne se trouve plus forcément au centre du livre; ce peut n’être qu’une 

silhouette; l’important est qu’il vienne se placer dans un coin de son œuvre, qui 

réfléchit alors sa présence comme le ferait un miroir (Colonna 2004: 119). 

În Dialogii psihopatului, piesă cu ecouri diaristice, Emil, Eul regizor – 

ipostază speculară a autorului – își examinează propria condiție într-un text în care 

personajele-actor denudează atât procesul ficțional și cât și pe cel al punerii în scenă. 

Autoficțiunea nu presupune, așa cum s-ar putea crede, doar invenția de sine a 

autorului, o exhibare a imaginii acestuia, ci și o interogație asupra actului creator, 

după cum susține și Vincent Colonna: 

L’autofiction au sens large, c’est la faculté fabulatrice qui se prend elle-même 

pour objet, au lieu de se limiter à inventer des personnages et à raconter leur histoire : 

une conscience d’artiste revendiquée. La fabulation opère un retour sur elle-même, 

3 Problematica autoficțiunii în teatru este abordată și de Sylvain Ledda în eseul Alfred de Musset, 

ou les diffractions du moi romantique, cuprins în volumul colectiv Le propre de l’écriture de soi, 

coordonat de Françoise Simonet-Tenant, 2007. 
4 Grupul de cercetare în naratologie de la Universitatea din Hambourg, în colaborare cu Centrul de 

studii și de cercetări comparative de la Universitatea Paris III, a organizat la Institutul Goethe din Paris, 

în 2002, Colocviul internațional  La métalepse, aujourd’hui. Comunicările colocviului au fost publicate 

în volumul colectiv Métalepses. Entorses au pacte de la représentation (2005). 
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sur son agent, sur son opération ou ses effets, et se décline en autant de points 

d’application que le système des genres le permet (Colonna 2004: 164). 

Subintitulată Încercare dramatică în două momente și o prozopopee (cu mai 

multe per-inter și post-fețe), formulă prin care își derogă apartenența la categoriile 

consacrate și își anunță, totodată, dimensiunea experimentală, piesa Dialogii 

psihopatului este precedată de o prezentare a autorului menită nu doar să orienteze 

lectura, ci să provoace, chiar să sfideze eventualul cititor. Cu aroganța afișată a 

scriitorului ce pretinde inovația, Emil Ivănescu își proiectează tematic textul 

conform teoriilor care emerg în psihanaliză, „presupunând fuziunea unei înțelegeri 

sensibile cu extrospecția, pe filiera greu reversibilă dintre conștient și subconștient” 

(Ivănescu 2006: 19). Singura afiliere pe care o recunoaște piesei este aceea cu teatrul 

interior. Așadar, un teatru al intimității, al punerii sub lupă a aspectelor absconse ale 

personalității. În ciuda formulărilor aparent impersonale cu care debutează 

prezentarea piesei: „desfășurarea spontană [...] a unor obsedante solilocvii de 

gânduri redate ușor meșteșugit sub forma unor realizări dramatice”, „o transcriere 

[...] din suma de frământări [...] ale preocupatului continuu de probleme interioare, 

simplă piesă banală, întâmplător aleasă din discuția memoriei” (Ivănescu 2006: 19), 

sunt sesizabili primii indici ai autoficționalizării; caracterul autoreferențial al 

afirmațiilor fiind lesne perceptibil. Fapt cunoscut, Emil Ivănescu își subsumează 

restul scrierilor jurnalului, văzut ca un vast șantier al viitoarelor opere. De aceea, 

procedeul ar putea fi rezumat, deși simplist, printr-o notă din jurnal: „Mă desfac în 

zeci de alți Emil, unii calmi, alții nervoși, alții înnebuniți, alții fără chip exprimabil” 

(Ivănescu 2006: 235). 

Lista personajelor vine în sprijinul ideii anterioare: primul personaj este 

denumit Eu – ca o asumare directă a identității proprii –, iar nu Eul primordial, cum 

era anunțat în Prezentare. Pe parcursul piesei aflăm și numele acestui personaj-

focar, care este, desigur, Emil. Mențiunea „asumându-mi nedeclarat și rolul dificil al 

regizorului” complică procesul metaleptic: autorul real al textului se inventează într-

un personaj dramatic care transgresează o altă limită, în calitate de regizor. Astfel, se 

face trecerea de la metatext la metateatru. Tipurile temperamentale care compun cel 

de-al doilea Eu (idealistul, cinicul, sentimentalul, indiferentul, pedantul, snobul) vor 

ocupa prim-planul scenei, Eul prim având rolul de observator sau de comentator al 

acestora, fără a fi antrenat într-un dialog real cu celelalte instanțe. În loc de a 

întreține iluzia dramatică, rolul regizorului fictiv devine acela de a demasca și de a 

deconstrui efectele teatrale, invitând, prin aceasta, în culisele spectacolului/ale 

textului:  

În jur domnește liniștea dintr-o sală de spectacol înainte de începutul 

reprezentației, încât mă gândesc că acum ar fi momentul cel mai potrivit de a 

considera ridicată o imaginară cortină asupra unui fragment necunoscut din nesfârșita 

piesă de teatru pe care o jucăm, pe care o vom juca cu toții. Cine va juca și cine va 

începe cel dintâi să vorbească? (Ivănescu 2006: 26) 

Consecința în planul receptării unui text a expunerii procedeelor sale este 

semnalată de Schaeffer și Pier în introducerea volumului amintit mai sus:  
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La métalepse semble ainsi mettre en relief le corollaire inavoué de la formule 

de Coleridge: la « suspension volontaire de la crédulité »5 (Pier, Schaeffer 2005: 14).  

Procedeul comportă și o dimensiune ironică,  

dans la mesure où elle instaure un contrat de lecture particulier fondé non plus 

sur la vraisemblance, mais sur un savoir partagé de l’illusion (Pier, Schaeffer 2005: 

14). 

Pseudo-indicațiile regizorale înscriu piesa și într-o dimensiune intertextuală, 

confirmată pe parcursul textului de replicile celorlalte euri:  

stăm în penumbră în fotolii largi de piele neagră, ca niște veghetori nocturni 

din ultimul act al unei pierdute și apoi neașteptat regăsite tragedii shakespeariene, în 

așteptarea deznodământului (Ivănescu 2006: 25). 

Parantezele, substitut al didascaliilor, marchează intruziunea Eului primordial 

care, părăsindu-și rolul de regie, se lansează în digresiuni uneori poetice, alteori 

agonice – atât de asemănătoare paginilor din jurnal –, interferând cu planul prim 

doar prin reflecții despre jocul personajelor: 

Mă gândesc că intrarea lui în clipa aceasta și replica lui nesărată în fața scenei 

la care a asistat are ceva de tehnică teatrală dezgustător de facilă, ca aceea a pieselor 

bulevardiere scrise parcă special pentru sălile pline cu un public afon din punct de 

vedere literar, ce-și închipuie poate că vede teatru (Ivănescu 2006: 88). 

În aceeași notă intertextuală, Mr. Cawliflowereater, temperamentul erudit, 

„nepoliticos de doct”, cum însuși Emil Ivănescu s-a descris în jurnal, denunță mereu 

sursa replicilor celorlalte personaje, simptom al unei literaturi în palimpsest, 

anticipând, parcă, certitudinea borgesiană că „totul este scris”. Procedeul de mise en 

abyme care, spre deosebire de metalepsă, reflectă mai degrabă opera decât autorul, 

operează întreruperi ale planului prim, în aceeași logică a readucerii în discuție a 

tradiției literare, chiar și într–o formă parodică: 

O voce de afară: Iarăși te-am prins aici, ca și noaptea trecută. Dacă te voi mai prinde 

încă o dată îți voi spune Julieta pentru că stai ceasuri întregi la balcon.  

Vocea unei fete (cu închipuită paciență): Nu vă cunosc, cine sunteți?  

Vocea dintâi (cu spirit): Nu mă cunoști? Sunt Romeo. 

Cealaltă voce: Atunci nu fi cabotin și întrebuințează o scară de mătase naturală și o 

frânghie de alpinism. Pentru cine era eu să mă sinucid... 

Prima voce (plictisită): Nu vom reuși niciodată în scena balconului. Poate ne vom 

înțelege mai bine într-una de interior... 

A doua voce (depărtându-se): Domnule, mă plictisești. Lasă-te de Shakespeare și 

încearcă rolul lui Rică Venturiano, că vei reuși...  (Ivănescu 2006: 33–34). 

Același procedeu specular, cuprins într-o singură replică a lui Sergiu, tipul 

temperamental negativist, rezumă cu trivialitate punerea în scenă, subminând încă o 

dată caracterul factice al teatrului: 

5 Formularea apare în cartea lui Samuel Taylor Coleridge, Biographia literaria or biographical 

sketches of my literary life and opinions: “that willing suspension of disbelief for the moment, which 

constitutes poetic faith” (Coleridge 2005: 145).  
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Dacă e vorba să jucăm teatru, lăsați-mă pe mine să vă conduc. Cel puțin 

regizorul să fie inteligent, dacă actorii nu sunt decât mediocri cabotini. Axel, dă-mi 

puțin muzică de Wagner. Prefer din Tristan – leitmotivul isoldic – Scuzați-mi 

calamburul, e involuntar. – Tu, popă, nu trebuie să vorbești prea mult. Un cuvânt 

numai, altminteri îți ratezi intrarea în scenă, care a fost destul de bună. După care 

Catherine va țipa ascuțit – efectul narativ garantat – exact jumătate de minut. Bărbații 

vor alerga afară, deși știu că e inutil. (...) Emil avea dreptate adineauri de a se îndoi de 

existența noastră” (Ivănescu 2006: 103–104). 

În acord cu remarcile metatextuale, personajele își mărturisesc mai curând 

statutul de instanțe fictive condiționate de autor, decât cel de actori dependenți de 

regizor: „S-ar părea că depindem cu toții de Emil” (Ivănescu 2006: 113), afirmă 

Catherine în momentul prozopopeii, pentru a-și explica desfășurarea mai puțin 

previzibilă a piesei. 

Dincolo de autotematismul textului și de dimensiunea experimentală a 

procedeelor de construcție, acest solilocviu colocvializat gravitează în jurul 

preocupărilor esențiale ale omului Emil Ivănescu: sinuciderea – „monomanie 

cronică”, după cum notează el însuși în jurnalul francez –, incertitudinea 

(„imposibilitatea de a ajunge la o concluzie”, formulare recurentă în piesă), 

problematica răului și a suferinței, vinovăția lui Dumnezeu (Marele Vinovat, cum îl 

numește cinicul Sergiu) și, nu în ultimul rând, muzica. De altfel, tipurile 

temperamentale ale lui Emil, din Dialogii psihopatului, sunt decelabile și în paginile 

jurnalului și ale caietelor intime. „Personalitatea poliedrică” pe care autorul o 

ficționalizează în piesă nu este mai puțin cea proprie. Ca un rod al maniei de a 

„psihoexperimenta”, travestiurile temperamentale ale autorului devin proiecții 

ficționale, în scopul căutării unui „adevăr tare”. Philippe Vilain, într-un interviu 

acordat lui Philippe Lejeune, vorbește despre o „fidelitate a emoționalului” în cazul 

autoficțiunii, spre deosebire de presupusa exactitate factuală cerută de autobiografie:  

Le « moi » serait ainsi l’enjeu d’une recomposition, d’une reformulation 

imaginaire, d’une tentative constante [...] pour définir sa vérité [...] Sans doute le moi 

s’écrit-il dans cette quête de la vérité (Vilain 2009: 107). 

Astfel, ca practică literară, autoficțiunea își relevă o dublă funcționalitate. 

După Sébastien Hubier, 

l’autofiction aurait ainsi pour caractéristique de présenter, en filigrane, une réflexion 

sur le statut théorique des écritures à la première personne et de jeter la lumière sur les 

terroirs obscurs de la personnalité (Hubier 2003: 126). 

O însemnare din jurnalul lui Emil Ivănescu confirmă opțiunea fără echivoc a 

scriitorului pentru autoficționalizarea eului – mai bine spus, pentru ceea ce critica 

literară va numi mai târziu autoficțiune – „Ce rost are să mai mâzgălesc literatură 

despre mine, când realitatea e alta, atroce, în viața cealaltă a mea, din afară, și nici 

nu poate fi însemnată în jurnale” (Ivănescu 2006: 204). În contrast cu scriitorii care 

au îmbrățișat o postură autoficțională în intenția devoalării depline a eului, cazul lui 

Emil Ivănescu traduce mai mult drama personală a unui autor care a resimțit acut 

disjuncția dintre literatură și viață. Emil Ivănescu propune o experiență psihică, dar 

sfârșește prin a oferi una metadiscursivă. Ironia rezidă în dualitatea autoficțiunii ca 

procedeu literar, pentru că, după cum afirmă Catherine Viollet, „les autofictions […] 
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tentent de concilier véracité de l’information et liberté de « mise en écriture»” 

(Jeannelle et Viollet 2007: 9). 

Aceste „exerciții de ambiguitate” – cum le numește Jacques Lecarme în 

capitolul dedicat autoficțiunii, din L’Autobiographie –, departe de a anula contractul 

de lectură, deconcertând cititorul, îi oferă acestuia posibilitatea de a stabili singur 

gradul de ficționalizare al autorului real în text. Efectele speculare ale strategiilor 

autoficționale vizează cei doi versanți ai textului literar: autorul și procesul creativ. 

Dacă, așa cum afirmă Jean-Marie Schaeffer, metalepsa dramatică marchează o 

„ruptură de iluzia teatrală”, pactul ambiguu pe care Emil Ivănescu îl încheie cu 

cititorii propune, prin dimensiunea experimentală a procedeelor, o reflecție asupra 

statului ontologic al literaturii. 
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Autofictional Devices in Emil Ivănescu’s Dramatic Discourse 

Regarded as a recent literary trend, the fluid notion of autofiction launched 

narratological debates in French literary criticism, in relation to the autobiographical novel. 

According to Vincent Colonna, the autofiction – understood as literary mythomania, 

fabulation or self-invention – consists of a series of fictional practices or strategies that have 

as common denominator the detectable metamorphosis of the author, even in the absence of 
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the nominal criterion. The literary postures assumed by the writer cause the mutation from 

the autobiographical pact to the ambiguous pact, insofar as the authorial reference is 

dissolved in fiction. Proposing the less applied analysis of the dramatic text from the 

perspective of autofiction, the present paper approaches the plays of Emil Ivănescu, by 

referring to the specular devices that forge the literary discourse – metalepsis and mise en 

abyme. Inaugurated in poetics by Gérard Genette and included in the category of figures of 

thought, the ontological metalepsis blurs the boundary between the reality of the author and 

fiction or between the fictional and the metafictional levels of the text. In The Dialogues of 

the Psychopath or the End-of-Night Colloquiums, Emil, the stage director – the author's 

specular hypostasis – reflects on his own condition in a text in which the characters denude 

both the fictional and the staging process. Instead, The Artist and the Death relies on the mise 

en abyme procedure, allowing only a discrete presence of the author. If, as Jean-Marie 

Schaeffer asserts, the dramatic metalepsis marks a break from the theatrical illusion, the 

ambiguous pact that Emil Ivănescu concludes with his readers offers, through the 

experimental dimension of the autofictional devices, a reflection on the ontological status of 

literature. 
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